ท ัวร์ยา่ งกุง้ หงสาวดี พระธาตุอน
ิ แขวน
เจดียช
์ เวดากอง 3 ว ัน 2 คืน

พม่าตั'งอยูใ่ กล้ชิดประเทศไทย ถ้าเปรี ยบเป็ นเพื@อนสักคน
พม่าน่าจะเป็ นได้ถึงเพื@อนสนิทเพราะอยูใ่ กล้กนั เสี ยขนาดนี'แต่ในความเป็ นจริ ง พม่าเป็ นได้แค่เพื@อนธรรมดาๆ
คนหนึ@งที@เราไม่ได้อยากเจอทุกวัน นานๆ ค่อยคุยกันสักครั'งก็ได้ เป็ นเพราะตลอดเวลาที@ผา่ นมา
เพื@อนเราคนนี'ได้แต่เก็บตัวเองหมกอยูแ่ ต่ในบ้านราวกับเป็ นโรค ‘ฮิคิโคโมริ ’ หรื อ ‘โลกส่ วนตัวสู ง’
แต่มาวันนี'พม่าได้เปิ ดบ้านอ้าแขนรับแขกอย่างเต็มที@ เพื@อนบ้านใกล้ชิดอย่างเราก็ควรหาโอกาสไปเยีย@ มหาสักครั'ง
ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์และความยิง@ ใหญ่แห่งดินแดนลุ่มแม่น' าํ อิรวดีซ@ ึ งเคยสร้างความตะลึงลานให้กบั มาร์โค โปโล
นักเดินทางจากอิตาลีและกองทัพมองโกลมาแล้วในอดีต...เรา Go Southern Myanmar
ขอนําทุกท่านออกค้นหาดินแดนแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมที@จะตรึ งตราตรึ งใจตลอดการเดินทางครั'งนี'อย่างแน่นอน...
โปรแกรมการเดินทาง

สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจท์คะวาย – พระธาตุมุเตา – วังบุเรงนอง –
พระธาตุอินแขวน
04:30 น.
07:15 น.
08:00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ชั'น 3 ประตู 1-2 สาย
การบินแอร์เอเชีย (FD) ซึ@ งมีเจ้าหน้าที@บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื@ องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเทีย( วบินที( FD251 สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD)
เดินทางถึง สนามบินมินกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็ น
เวลาท้องถิ@น (เวลาที@พม่าช้ากว่าที@ประเทศไทย 30 นาที) จากนั'น นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อพะโค อดีต
เมืองหลวงเก่าของชาวมอญ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. หลังจากเดินทางถึงเมืองหง
สาวดี นําท่านร่ วมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจ้ ท์คะวาย ซึ@ งเป็ นวัดสําคัญมีพระสงฆ์ จําพรรษากว่า 500 รู ป อีกทั'งวัดนี'
ยัง เป็ นสถานที@ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย

เทีย( ง

19.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มืHอที( 1) หลังอาหาร นําท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวมอดอว์
หรื อ พระธาตุมุเตา ซึ@ งเป็ นเจดียใ์ หญ่คู่บา้ นคู่เมืองที@สูงที@สุดของหงสาวดี นับว่าเป็ น 1ใน5 สิ@ งศักดิ^สิทธิ^ของพม่า
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ@ งในสมัยก่อนเป็ นสถานที@ประกอบพิธีศกั ดิ^สิทธิ^ ก่อนออกศึกของ
บูรพกษัตริ ย ์ ไม่วา่ จะเป็ นกษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า รวมทั'งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื@อครั'งสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและพระนางสุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์น' ีดว้ ยเช่นกัน
จากนั'นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ@ งเพิ@งเริ@ มขุดค้น และ บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื@อปี 2533 จากซากปรักหักพังที@
ยังหลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี'เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง สมควร
แก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไจท์โถ่ รัฐมอญ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดเส้นทาง ผ่านเมืองวอ ที@
นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่าเป็ นเมืองแครง เมืองที@สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประกาศอิสรภาพ เราจะเดินทางผ่านสะพานข้ามแม่น' าํ สะโตงซึ@ งเป็ นหนึ@งในแม่น' าํ สายหลักของประเทศพม่าและ
เป็ นแม่น' าํ ที@พระนเรศวรทรงพระแสงปื น เดินทางถึง คิมปูนแค้มป์ เปลี@ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื@อนําท่านขึ'นสู่
พระธาตุอินแขวน จากนั'นเดินทางเข้าที@พกั โรงแรมไจท์ โถ่ หรื อเทียบเท่า ชมทัศนียภาพงดงามและนําท่านไป
นมัสการ พระธาตุอนิ แขวน ที@หมิ@นเหม่อยูบ่ นหน้าผาดูคล้ายจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์
แขวน เป็ นองค์เจดียข์ นาดเล็ก ตั'งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ สู ง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั'งองค์และเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสู งสุ ดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ที@ครั'งหนึ@งในชีวติ จะต้องขึ'นไปสักการะพระธาตุองค์น' ีก่อนตายเพื@อเป็ น
การเสริ มสร้างสิ ริมงคล เสริ มดวงชะตาราศีให้เจริ ญรุ่ งเรื อง และเป็ นการสร้างสมบุญกุศลอย่างสู ง นอกจากนั'น
พระธาตุอินแขวนนี'ยงั เป็ นพระเจดียป์ ระจําปี จอตามคตินิยมของชาวล้านนาอีกด้วย
บริการอาหารมืHอเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มืHอที( 2)
หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสามารถขึ'นไปนมัสการหรื อนัง@ สมาธิที@พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั'งคืน

พระธาตุอินแขวน – วัดพระไฝเลื(อน – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง
05.00 น.

นําท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรื อใส่ บาตรตามอัธยาศัย หรื อถวายข้าวพระพุทธ
มีชุดจําหน่ายบริ เวณวัด เมื@อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรื อจํานวนอายุ นมัสการ
พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรู ป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ
พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์น' ีต' งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา
โดยเฉพาะเมื@อมองจากด้านล่างขึ'นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยูเ่ หนือหน้าผา
ราวกับพระอินทร์นาํ ไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์

06.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มืHอที( 3)
หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางลงจากเขาเปาเลา (Paung Laung) เพื@อเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม
มุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี แวะนมัสการ
พระไฝเลื(อน ณ วัดไจท์ ปอลอ ซึ@ งมีประวัติพระพุทธรู ปลอยนํ'ามาจากลังกา จากนั'นนําท่านมัสการ
พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว หรื อที@เรี ยกกันว่า ‘พระนอนยิมH หวาน’
ซึ@ งเป็ นพระนอนที@งดงามที@สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั'งยังสามารถเลือกซื' อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก
ผ้าปั กพื'นเมือง และผ้าพื'นเมือง ได้อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มืHอที( 4) หลังอาหาร นําท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ ปุ่น
ซึ@ งบูรณะเมื@อ พ.ศ. 2019
มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง@ โดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไ

เทีย( ง

19.00 น.

ปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม (ทิศใต้)
พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สร้างโดยสี@ สาวพี@นอ้ งที@อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกั
บบุรุษเพศ จากนั'นนําท่านกลับสู่ กรุ งย่างกุง้ หลังจากเดินทางถึงกรุ งย่างกุง้ นําท่านนมัสการ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เปรี ยบเสมือนชีวติ จิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าตลอดเวลากว่า 2,500 ปี
และเป็ นพระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า เป็ นพระธาตุประจําปี มะเมียและเป็ น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า บริ เวณเจดียช์ เวดากองแห่งนี'
คลาคลํ@าไปด้วยผูค้ นมากมายทั'งชาวพม่าและชาวต่างชาติที@พากันมาเที@ยวชมและนมัสการสถานที@ศกั ดิ^สิทธิ^แห่ง
นี'ตลอดทั'งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
โดยกล่าวขานกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี@งดงามมากที@สุดแห่งหนึ@งของโลก
บริการอาหารคํา( ณ ภัตตาคาร (มืHอที( 5) หลังอาหารนําท่านเข้าที@พกั โรงแรม Sky Star
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ย่างกุ้ง – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระนอนตาหวาน – วัดพระหินอ่อน
ปางช้างเผือก – สนามบินมินกลาดง – สนามบินดอนเมือง
07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มืHอที( 6)
นําท่านนมัสการ พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ@ งเป็ นเจดียท์ ี@สร้างขึ'นเพื@อรับพระเกศาธาตุก่อนที@นาํ ไปบรรจุในพระ
เจดียช์ เวดากอง เมื@อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ'นจากเรื อ ได้นาํ มาประดิษฐานไว้ที@พระเจดียโ์ บตะทาวน์แห่งนี'
ก่อนพระเจดียแ์ ห่งนี'ได้ถูกทําลายในระหว่างสงครามโลกครั'งที@ 2 และได้รับการปฏิสงั ขรณ์ข' ึนมาใหม่ โดยมี
ความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั@ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่ งให้คนเดินเข้าไปภายในได้
โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคําให้ผคู ้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่ วนผนังใต้ฐานเจดีย ์
ได้นาํ ทองคําและของมีค่าต่าง ๆ ที@มีพทุ ธศาสนิกชนชาวพม่านํามาถวายแก่องค์พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้ จาก
นั'นนําท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ@ งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร
ด้วยเชื@อว่าอธิฐานสิ@ งใดจะสมความปรารถนา และสักการะ เทพกระซิบ หรื อ เมีย[ ะนานหน่ วย เพื@อหนุนดวงโชค
ลาภ มหาโภคทรัพย์ สมควรแก่เวลา นําท่านช้อปปิ' งที@ ตลาดสก็อต ซึ@ งเป็ นตลาดที@ใหญ่ที@สุดของพม่า มีสินค้าของ
ที@ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื@ องเงิน เครื@ องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ และผ้า
โสร่ ง เป็ นต้น

เทีย( ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มืHอที( 7) หลังอาหาร นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ เจ๊ าทัตจี
หรื อ พระนอนตาหวาน ซึ@ งเป็ นพระนอนที@มีความสวยงามที@สุดของประเทศพม่า จากนั'นนําท่านนมัสการ
พระหินอ่ อน ที@ใหญ่ที@สุดในประเทศพม่าที@ วัดเจ๊ าตอจี และนําท่านชม ช้ างเผือก ที@ปางช้างเผือก
ซึ@ งถือว่าเป็ นช้างที@หาชมได้ยากที@สุดในเอเชีย ซึ@ งคนพม่าเองต่างนิยมมาชมช้างเผือกกันอย่างมากมาย
จากนั'นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินมินกลาดง
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที@ยวบินที@ FD254
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

17:35 น.
19:25 น.

êêêê ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ êêêê

โปรแกรมทุกอย่างจะอยูค
่ รบแต่อาจปร ับเพือ
G ความเหมาะสมแล
ะเพือ
G ผลประโยชน์ของลูกท ัวร์

